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2023 RADAR MODÜLER SORU BANKASI 

Değerli Ziyaretçimiz, 

7145 Sayılı Kanunla; OHAL sona erdikten sonra, OHAL yetkilerinin üç yıl uzatılması ve 
akabinde 7333 sayılı kanunla bir yıl daha uzatılması kapsamında; 5442 sayılı İller İdaresi,  
211 sayılı TSK İç Hizmet, 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2803 sayılı Jandarma 
Teşkilat ve Görev ve Yetkileri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri, 2937 sayılı, 
2491 sayılı, 3713 sayılı Terörle Mücadele, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi, 6749 sayılı, 7075 
sayılı Kanunlar ile 375 sayılı KHK’de yer alan bazı hükümlerin iptali için Anayasa 
Mahkemesine yapılan başvuru üzerine, Anayasa Mahkemesinin 12 Ocak 2023 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlanan, 30.6.2022 tarihli E.2018/137, K. 2022/86 sayılı kararıyla 7145 
sayılı ve 7333 sayılı Kanunlarda öngörülen ve yukarıdaki yasalara ilişkin hükümlerde 
kısmi ret kısmi iptal kararı verilmiştir. 

İptal kararı üzerine konuya ilişkin olarak kitabımızda yer alan aşağıdaki soru ve açıklamalar 
da güncellenmiştir. 

 

2. MODÜL 

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 

1. TEST 
SAYFA 76 

7. SORU DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 

7. 2911 sayılı Kanuna göre çıkarılması öngörülen yönetmelik aşağıdakilerden hangisi 
tarafından çıkarılması öngörülmüştür? 

A) Dışişleri, Adalet, Milli Savunma ve İçişleri bakanlıkları  
B) İçişleri Bakanlığı   
C) Cumhurbaşkanlığı 
D) Adalet, Milli Savunma ve İçişleri bakanlıkları  
E) Adalet ve İçişleri bakanlıkları 

 
CEVAP 

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Düzenleme kurulunun,  güvenlik 
kuvvetlerinin ve görevli askeri birliklerin görev, yetki ve sorumluluklarının uygulanış biçimi ile 
yasada öngörülen bildirim verilmesi usulü ve toplantıların yasaklanması veya ertelemelerine 
ilişkin kararının tebliğine ilişkin hususlar ve Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar 
Adalet, Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarınca   çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

CEVAP D   
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5. MODÜL 

SAYFA 272  

G. KANUNDA YER ALAN DİĞER HUSUSLAR  

G.1- 3713 sayılı Kanunda Yer Alan Diğer Hususlar:  

3713 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan 
mahkûm olanlar hakkında, koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik tedbirinin ne şekilde 
uygulanacağı gösterilmiş, 19 uncu maddede, işlenişine iştirak etmemiş olmak koşuluyla 3713 
sayılı Kanun kapsamına giren suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini 
yahut kimliklerini bildirenlere para ödülü verileceği hükme bağlanmış, Kanunun 20 nci 
maddesinde kimlere koruma tedbiri sağlanacağı düzenlenmiştir.  

Ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, 
Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlar,  Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette 
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara   iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle 
kamu görevinden çıkarılanların silah ruhsatları iptal edilir,      müsadere hükümleri saklıdır.  
Yukarıda  belirtilen sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, mülkiyeti kamuya geçirilen silahlar 
sahibine iade edilir. İadesinin mümkün olmaması hâlinde rayiç değeri tespit edilerek sahibine 
ödenir. 
 
25/7/2018 tarihinde Kanuna eklenen Geçici 19 uncu maddeye göre; Geçici maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren dört yıl süreyle; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci 
Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar veya örgüt faaliyeti 
çerçevesinde işlenen suçlar bakımından; a) Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın hâkim 
veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren kırk sekiz 
saati, toplu olarak işlenen suçlarda dört günü geçemez. Delillerin toplanmasındaki güçlük veya 
dosyanın kapsamlı olması nedeniyle gözaltı süresi, birinci cümlede belirtilen sürelerle bağlı 
kalmak kaydıyla, en fazla iki defa uzatılabilir. Dolayısıyla uzatmalar dahil gözaltı süresi altı 
güne, toplu suçlarda ise on iki güne kadar çıkabilecektir. Gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin 
karar, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine yakalanan kişi dinlenilmek suretiyle hâkim 
tarafından verilir. Yakalama emri üzerine yakalanan kişi hakkında da bu bent hükümleri 
uygulanır. b) Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya 
çıktığında bu işlem, Cumhuriyet savcısı veya Cumhuriyet savcısının yazılı emri üzerine kolluk 
tarafından yapılabilir. 

 

 

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve İlgili Mevzuat 

1. TEST  
4. soru güncellenmiştir 

4. Toplantı ve yürüyüşlerin başlayacağı zamanla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?  
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A) Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine tan ağarmadan başlanabilir.  
B) Toplantı ve yürüyüşlere ne zaman başlayacağına mahallin en büyük mülki idare amiri 
karar verir.  
C) Toplantı ve yürüyüşlere ve bu amaçla toplanmalara güneş doğmadan başlanamaz.  
D) Toplantı ve yürüyüşler güneşin doğuşundan bir saat  sonra başlayabilir.  
E) Toplantı ve yürüyüşlere güneşin doğmasından bir saat evvel başlanabilir.   
 

9. SORU DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 

9. 2911 sayılı Kanun, aşağıdakilerden hangisinin düzenleme kurulu başkan ve 
üyesi olamayacaklarını öngörmüştür?   

A) Diplomatik dokunulmazlıkları bulunan kişiler  
B) Memurlar  
C) Kamu görevlileri  
D) Avukatlar  
E) Belediye başkanları  

  

 
NOT: Soruları güncellenen yukarıdaki testlerin kitaptaki cevap 
anahtarlarında değişiklik bulunmamaktadır. 
 
 
Değerli ziyaretçimiz, 
 
Polis meslek içi sınav kitaplarımızla ilgili satış sonrası hizmet kalitemiz 
gereği 2023 yılında yapılacak ilk PAEM, ilk MİSYON KORUMA ve ilk 
RÜTBE TERFİ sınavına kadar kitaplarımız ücretsiz olarak 
güncellenmeye devam edilecektir. Bunun için sizin adınıza değişiklik 
ve yenilikleri günü gününe takip etmekte ve buradan sizlerle 
paylaşmaktayız. 
 
Lütfen! 
 
Siz de azim ve gayretle çalışmaya devam ediniz. 
 
 

Bizim  
Güncel KONU, SORU VE BİLGİLERİ paylaştığımız 
Sizin de 
 ÖNERİ, SORU VE ELEŞTİRİLERİNİZİ  
Yazabileceğiniz instagram hesabımız: 

@polismeslekici 
 


